Informativo
Banco de Exportação e Importação
dos Estados Unidos
COMPRE MAIS BENS E SERVIÇOS DOS EUA COM FINANCIAMENTO COMPETITIVO
O Export-Import Bank dos EUA. (EXIM) apoia o financiamento de bens e serviços dos Estados Unidos adquiridos por
compradores internacionais com capacidade de crédito que possam ter dificuldade em obter crédito por meio de fontes
de financiamento tradicionais. As opções de financiamento do EXIM são respaldadas com boa fé e crédito do governo dos
Estados Unidos.
Sucessos Recentes no Brasil
•

O EXIM e o Ministério da Economia assinaram um Memorando de Entendimento de 5,6 bilhões de Reais para promover investimentos no Brasil e marcar o compromisso de realçar a cooperação econômica entre os Estados Unidos e o
Brasil com respeito ao comércio de bens e serviços, especialmente nos seguintes setores-chaves:
•

Telecomunicações (incluindo 5G)

•

Energia (incluindo nuclear, petróleo e gás e renováveis)

•

Infraestructura

•

Logística

•

Mineração

•

Indústria Manufatureira (incluindo aeronaves)

•

O EXIM está disposto a considerar um pedido da GOL Linhas Aéreas para financiar a compra de várias centenas de
milhões de dólares em aeronaves Boeing, que deverão ser entregues durante 2021.

•

EXIM emitiu Carta de Interesse no valor de 1,93 bilhão de reais em janeiro de 2020, para a Westinghouse Electric para
reforma da Usina Nuclear de Angra

•

EXIM apoiou mais de 145,6 milhões de reais para suporte de vendas de aeronaves Air Tractor para fazendeiros brasileiros e empresas de pulverização em 2020

•

Em 30 de julho de 2020, EXIM forneceu uma linha de crédito de capital de giro de 543,2 milhões de reais para a
Embraer Executive Aircraft, uma subsidiária da Embraer SA. O Brasil é um dos três principais mercados para embarques de aeronaves executivas da Embraer dos Estados Unidos.

O financiamento a prazo para compradores internacionais de bens de capital ou serviços dos EUA inclui:
(Reembolso em até um ano)
O Seguro de Crédito à Exportação permite a empresas norte-americanas oferecer condições de crédito de conta corrente em dólares americanos diretamente a clientes internacionais. O requerimento deve partir de uma empresa dos EUA.

Curto Prazo
até 1 ano

Benefícios:
•

A remessa sem saque é um substituto atrativo para cartas de crédito ou pagamento
adiantado,

•

Disponível para compras de commodities a granel, bens de consumo nãoduráveis, peças de reposição e bens de capital.

(Geralmente, reembolso até cinco anos em vendas inferiores a 10 milhões de dólares)

Médio Prazo
até 7 anos

Seguro de Crédito à Exportação e Garantias de Empréstimos Comerciais* para vendas a compradores internacionais abrangendo capital e juros.
Benefícios:

•
•

Para bens de capital e serviços,
Custos de financiamento competitivos com taxas de juros negociadas.

(Geralmente, reembolso mais de sete anos ou vendas superiores a 10 milhões de dólares)

Longo Prazo
7 anos
ou mais

Garantias de Empréstimos Comerciais * para compradores de bens de capital e serviços dos EUA.
Benefícios:

•
•
•
•

Termos de reembolso estendidos,
Taxas de juro negociáveis,
Financiamento de até 30 por cento de custos locais elegíveis,
Disponível em algumas moedas estrangeiras.

*O EXIM oferece empréstimos diretos a título excepcional.

PASSO SEGUINTE:
Contate os diretores regionais de financiamento das
exportações do EXIM para responder às suas perguntas e agilizar o requerimento EXIM.

